Pro čtenáře tvoříme tituly,
pro vaše podnikání příležitosti

MEDIADATA
DOPRAVNÍCH
TITULŮ CZ

2019
Dopr
Doprava
a silnice je odborný časopis určený
především podnikatelům a managementu
přede
v obl
oblasti silniční dopravy. Vychází od března
1994. Dopravním ﬁrmám, zasilatelstvím i dalším
podnikům činným v oboru dopravy a služeb
podn
pro d
dopravce přináší informace potřebné pro
ekonomické a technické řízení jejich ﬁrem,
ekon
obchodní údaje užitečné pro nákup a prodej
obch
vozidel, komentuje legislativu a poskytuje
vozid
čtenářům i další dobře využitelné zprávy
čtená
a poz
poznatky z oboru.

Bezpochyby nejznámější a nejprodávanější
titul v oblasti nákladní dopravy vstupuje
již do 29. ročníku. Na přípravě tohoto
česko-slovenského mesíčníku se podílí
vysoce odborný tým redaktorů a stálých
spolupracovníků včetně profesionálních
řidičů, jenž do testů vnášejí mimořádně
reálný pohled. Šéfredaktor Truckeru,
Ing. Milan Olšanský, je jediným zástupcem
České republiky v mezinárodní porotě Truck
of the Year a Van of the Year. Jako jediný
časopis o dopravě je zařazen do auditu ABC
(www.abccr.cz), tedy nezávislého ověřování
prodaného nákladu tisku.

www.bmczech.cz

CENY PLOŠNÉ INZERCE

(ceny jsou v Kč bez DPH)

SLEVY

Rozměr
(část strany)

cena
4 barvy

Opakování inzerátu:
3–5krát

6%

2/1

118 000

6–8krát

9%

1/1

68 000

9–11krát

15 %

2/3

50 000

12–15krát

17 %

1/2

40 000

16–víckrát

20 %

1/3

29 000

1/4

23 000

OBÁLKA ČASOPISU

Sleva

PŘÍPLATKY

2. strana obálky

80 000

Umístění dle požadavků

10 %

3. strana obálky

80 000

Atypický formát

10 %

4. strana obálky

92 500

Formáty menší než 1/1 na spad

10 %

POZNÁMKA
Všechny ceny jsou v Kč bez DPH.
Všechny ceny obsahují standardní grafické zpracování.
Inzeráty zveřejněné v časopisech Trucker a DaS se sčítají.

PŘÍLOHY
Volně vložené: velikost max. 210 x 297 mm. Tisk příloh zajišťuje zákazník.
Na tisk letáků za výhodné ceny vyhotoví vydavatel kalkulaci na vyžádání.
Pozn.: Na přílohy se nevztahují žádné slevy ani agenturní provize.
Formát přílohy

Vložení do celého nákladu

Výběr adres (dle počtu nebo předplatitelů)

do velikosti A4

3,60 Kč

4,20 Kč

dvoustrana A4

4,60 Kč

5,20 Kč
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MĚSÍČNÍK PRO PODNIKATELE A PROFESIONÁLY V SILNIČNÍ DOPRAVĚ

Rozhovor
Automobilový průmysl

Servis

Nová směs pro pneumatiky Continental
Celoroční pneumatika Bridgestone
Třicetimetrová souprava ve Španělsku
Speciální edice Volvo Trucks Novinka Gefco pro sledování zásilek
Čtyřicet let Iveco Daily
Renault Trucks
Akce DAF Trucks NEVA Group
Plachtové návěsy Wielton

www.automobilrevue.cz
Cena výtisku 76 Kč

Technika

1. 10. 2018
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MĚSÍČNÍK PRO PODNIKATELE A PROFESIONÁLY V SILNIČNÍ DOPRAVĚ

Rozhovor
Úloha celního brokera

www.automobilrevue.cz
Cena výtisku 76 Kč

Reportáž
Nový Actros v Berlíně
Opel Combo Cargo
Renault Road Show

DOPRAVA A SILNICE 11/2018

DOPRAVA A SILNICE 9/2018

3. 9. 2018

DOPRAVA A SILNICE 10/2018

(rozdíl poštovného vzniklý případným zvýšením hmotnosti hradí zákazník)

5. 11. 2018
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MĚSÍČNÍK PRO PODNIKATELE A PROFESIONÁLY V SILNIČNÍ DOPRAVĚ

Rozhovor

Technika

Konference o čisté energii
pro automobily

Truck roku
Autobus roku
Van roku
Projekt Renault Optifuel LAB 3

Reportáž
Veletrh IAA v Hannoveru
Den se Schwarzmüllerem
Země živitelka

www.automobilrevue.cz
Cena výtisku 76 Kč

Zimní příloha

Technika
2x Renault Trucks
Bus Scania Touring
Zdvihací čela Bär
Testování autobusů ve Vysokém mýtě
Nové monitorovací služby Volvo
Hasičské speciály Tatra
Třínápravový autobus Crossway
Caravany se vrací

Vlastní testy redakce:
DAF XF FIAT DUCATO/OPEL MOVANO/VW CRAFTER JEEP COMPAS BUS SETRA

Vlastní testy redakce:
SCANIA R 520 MB SPRINTER/VW CADY ISUZU D-MAX/MITSUBISHI L200

Vlastní testy redakce:
TATRA PHOENIX PRÄZIDENT FORD CUSTOM/OPEL VIVARO/PEUGEOT TRAVELLER/VW MULTIVAN

Pro čtenáře tvoříme tituly,
pro vaše podnikání příležitosti

FORMÁTY INZERÁTŮ (v mm)

1/1
čistý
formát
210 x 297

2/1
čistý formát
420 x 297

1/2
zrcadlo
122 x 204

1/2
zrcadlo
92 x 270

1/2
zrcadlo
185 x 135

1/3
zrcadlo
122 x 136

1/1
zrcadlo
185 x 270

1/3
zrcadlo
58 x 270

1/3
zrcadlo
185 x 90

2/3
zrcadlo
185 x 180

1/4
zrcadlo
122 x 102

2/3
zrcadlo
122 x 270

1/4
zrcadlo
58 x 214

1/4
zrcadlo
185 x 67

TERMÍNY A TÉMATA
Číslo
časopisu

Datum
vydání

Uzávěrka
inzerce

Digitální datové
podklady

Hlavní
témata

DaS 1–2/19

4. 2. 2019

14. 1. 2019

21. 1. 2019

Manipulační technika, hydraulická zdvihací zařízení,
zdvihací čela / Služby pro dopravce / Logistika

DaS 3/19

4. 3. 2019

11. 2. 2019

18. 2. 2019

Dopravní technika pro stavebnictví, stavební stroje

DaS 4/19

1. 4. 2019

11. 3. 2019

18. 3. 2019

Chladírenské a mrazírenské nástavby a návěsy

DaS 5/19

6. 5. 2019

15. 4. 2019

23. 4. 2019

Autobusy pro městský i dálkový provoz

DaS 6/19

3. 6. 2019

13. 5. 2019

20. 5. 2019

Servisní a garážová technika / Oleje, pneumatiky,
náhradní díly – brzdy, autožárovky, autobaterie, atd.

DaS 7–8/19

29. 7. 2019

8. 7. 2019

15. 7. 2019

Komunální, zemědělská a lesní technika

DaS 9/19

2. 9. 2019

12. 8. 2019

19. 8. 2019

Cisterny a sila / Financování užitkových vozidel

DaS 10/19

7. 10. 2019

16. 9. 2019

23. 9. 2019

Speciální a spací nástavby

DaS 11/19

4. 11. 2019

14. 10. 2019

21. 10. 2019

Zimní provoz – sněhové řetězy, pneumatiky na zimu,
nezávislá topení, údržba nákladních vozidel v zimě,
pohonné hmoty pro zimní provoz, údržba komunikací
v zimě, atd.

DaS 12/19

9. 12. 2019

18. 11. 2019

25. 11. 2019

Nástavby a návěsy

TERMÍN DODÁNÍ VKLÁDANÝCH PŘÍLOH: DVA TÝDNY PO UZÁVĚRCE INZERCE

PERIODICITA
měsíčník, vychází vždy první pondělí v měsíci v rozsahu cca 64 barevných stran

NÁKLAD
8 000 výtisků, rozesílá se poštou přímo na adresy majitelů a vedoucích pracovníků firem a dalších odborníků z oboru dopravy

PRODEJ A DISTRIBUCE
předplatné, distributoři tisku, veletrhy, čerpací stanice, školení řidičů, při objednávce inzerce nad 15 000 Kč (bez DPH) zdarma roční předplatné

www.bmczech.cz

CENY PLOŠNÉ INZERCE

(ceny jsou v Kč bez DPH)

SLEVY

Rozměr
(část strany)

cena
4 barvy

Opakování inzerátu:
3–5krát

6%

2/1

118 000

6–8krát

9%

1/1

68 000

9–11krát

15 %

2/3

50 000

12–15krát

17 %

1/2

40 000

16–víckrát

20 %

1/3

29 000

1/4

23 000

OBÁLKA ČASOPISU

Sleva

PŘÍPLATKY

2. strana obálky

97 000

Umístění dle požadavků

10 %

3. strana obálky

97 000

Atypický formát

10 %

4. strana obálky

121 000

Formáty menší než 1/1 na spad

10 %

PLAKÁT

POZNÁMKA

Plakát jednostranný (všitý uprostřed)

81 000

Plakát oboustranný (všitý uprostřed)

142 000

Motiv podléhá schválení vydavatele.

Všechny ceny jsou v Kč bez DPH. Všechny ceny obsahují
standardní grafické zpracování. Inzeráty zveřejněné
v časopisech Trucker a DaS se sčítají.

PŘÍLOHY
Volně vložené: velikost max. 210 x 297 mm. Tisk příloh zajišťuje zákazník.
Na tisk letáků za výhodné ceny vyhotoví vydavatel kalkulaci na vyžádání.
Pozn.: Na přílohy se nevztahují žádné slevy ani agenturní provize.
Formát přílohy

Vložení do celého nákladu

Výběr adres (dle počtu nebo předplatitelů)

do velikosti A4

2 Kč

4,20 Kč

dvoustrana A4

2,80 Kč

5,20 Kč

(rozdíl poštovného vzniklý případným zvýšením hmotnosti hradí zákazník)

Září – September 2018

XXVIII. ročník • 49,90 Kč • 2,02 €

www.trucker.cz

č. 9 /18

Říjen – Október 2018

XXVIII. ročník • 49,90 Kč • 2,02 €

www.trucker.cz

č. 10/18

Listopad – November 2018

XXVIII. ročník • 49,90 Kč • 2,49 €

www.trucker.cz

č. 11 /18

s. 6–9

s.6–7

Výhodná spolupráce,
Andreas Zeller, obchodní
ředitel ﬁrmy Rosenbauer

Ford F-MAX přijíždí
do Evropy. Díky kvalitě,
jízdnímu komfortu,
vysoké míře bezpečnosti a efektivitě provozu
a také ceně může pořádně zamíchat kartami!

Ultimativní
průmyslové
vozidlo

Projekt TIGON

s. 6–9

Trendy budoucnosti
silniční dopravy.
Ing. Milan Olšanský

s. 32–36

Rosenbauer a Tatra
Bezprecedentní, průkopnický vůz s hasicí nástavbou určený do jakéhokoliv
terénu a schopný zvládnout jakýkoliv hasební úkol. Nástavba Rosenbauer,
podvozek s kabinou Tatra FORCE. Nic takového po naší planetě ještě nejezdilo!
s. 10–12

s. 22–25

MAN PŘEDVEDL NOVINKY

FORD
F-MAX

2019

Truck of the Year
s. 32–35

s. 10–11

POHLED DO ZÁKULISÍ I

ÚTOK NA
HATTRICK

❯ Jak to vidí Mercedes-Benz?

❯ Vršecký v Číně.

„Jsme průkopníky
chytré logistiky,“
Daniel Priban, ředitel
TimoCom CZ a SK

s. 14–17

hova
s. 32–34

Také německý ﬁnální výrobce dodávkových a nákladních vozidel z Mnichova se zařadil do skupiny producentů
nabízejících elektronáklaďáky v nejširší nabídce, která se zdá být v současnosti za určitých podmínek efektivně využitelná. Strop nabídky reprezentuje plně elektrický rozvážkový vůz eTGM s celkovou hmotností do 26 t.

s. 13

Á LA RENAULT
TRUCKS

Elektrické řešení z Mnic

Rozvážkový

MAN TGM 26.360E
s. 14–17

BEZ ZPĚTNÝCH ZRCÁTEK

VOZY TATRA TITAN
DO SLUŽBY

❯ Nový Actros

❯ Unikátní obrněné hasičské stříkačky.

s. 22–23

s. 36–38

MISTR
NAD
MISTRY

DRUHÁ GENERACE

❯ Jochen Hahn přepsal dějiny.

❯ Renault Trucks nabízí elektriku.

VYLEPŠENO
PRO HASIČE
Opě t

s. 44–46

❯ Paul Daintree a design.
s. 18

KÁ

s. 24–25

BEZ ŘIDIČE?!?

Opě t

SEXY
LA

s. 44–45

ZAMÍCHÁ
KARTAMI
– 2. DÍL

KÁ

❯ Švédský

přístup.

2018

SILK WAY RALLYE

RYCHLÝ VÝVOJ

Vítěz Andrej Karginov.

Gerlach ze Slovenska.
❯ Iveco nabízí alternativy.

s. 26–29

Opě t

SEXY
LA

P

P

LA

P

SEXY

VRŠECKÝ V ČÍNĚ

DALŠÍ KROK K HATTRICKU.

❯ Za volantem

F-MAX 1850T.

T

s. 30–31

100 % BEZ
NAFTY

T

❯ Nový interiér, nová střecha a další...
s. 58–59

T

❯ Před IAA 2018.

KÁ

Pro čtenáře tvoříme tituly,
pro vaše podnikání příležitosti

FORMÁTY INZERÁTŮ (v mm)

1/1
čistý
formát
210 x 297

2/1
čistý formát
420 x 297

1/2
zrcadlo
92 x 270

1/2
zrcadlo
185 x 135

1/3
zrcadlo
122 x 136

1/1
zrcadlo
185 x 270

1/3
zrcadlo
58 x 270

2/3
zrcadlo
185 x 180

2/3
zrcadlo
122 x 270

1/4
zrcadlo
122 x 102

1/4
zrcadlo
92 x 135

1/4
zrcadlo
43 x 270

1/4
zrcadlo
185 x 67

1/3
zrcadlo
185 x 90

TERMÍNY A TÉMATA
Číslo
časopisu

Datum
vydání

Uzávěrka
inzerce

Digitální datové podklady

Hlavní
témata

Trucker 1/2019

20. 12. 18

27. 11. 18

6. 12. 18

Pohodlí řidiče

Trucker 2/2019

24. 1. 19

3. 1. 19

9. 1. 19

Autobusy

Trucker 3/2019

21. 2. 19

28. 1. 19

6. 2. 19

Cisterny a sila

Trucker 4/2019

21. 3. 19

25. 2. 19

6. 3. 19

Stavební technika

Trucker 5/2019

25. 4. 19

1. 4. 19

10. 4. 19

Náhradní díly

Trucker 6/2019

23. 5. 19

29. 4. 19

9. 5. 19

Pneumatiky a protektorování

Trucker 7/2019

20. 6. 19

27. 5. 19

5. 6. 19

Leasing, pronájem a půjčování vozidel

Trucker 8/2019

25. 7. 19

1. 7. 19

10. 7. 19

Nástavby a návěsy

Trucker 9/2019

22. 8. 19

29. 7. 19

7. 8. 19

Komunální technika

Trucker 10/2019

26. 9. 19

2. 9. 19

11. 9. 19

Monitoring vozového parku

Trucker 11/2019

24. 10. 19

30. 9. 19

9. 10. 19

Zimní provoz

Trucker 12/2019

21. 11. 19

29. 10. 19

6. 11. 19

Platební karty

Trucker 1/2020

19. 12. 19

25. 11. 19

4. 12. 19

Pohodlí řidiče

OBSAH
•
•
•
•
•

Testy užitkových a nákladních automobilů jako i autobusů prováděné za přispění profesionálních řidičů
Podrobné produktové a technické informace
Recenze nejrůznějšího příslušenství a vybavení nákladních vozidel
Legislativa a řada dalších aktuálních informací z oboru
Poutavé reportáže ze světa nákladní dopravy a života profesionálních řidičů, cestopisy

PERIODICITA

ČTENOST

měsíčník, vychází v rozsahu cca 64 barevných stran

35 000 čtenářů na vydání (Zdroj: Mediaprojekt I. Q 2017)

TIŠTĚNÝ NÁKLAD

PRODEJ A DISTRIBUCE

15 000 výtisků

předplatné, distributoři tisku v České a Slovenské republice, při objednávce inzerce nad
15 000 Kč (bez DPH) zdarma roční předplatné

CENY PREZENTACE NA
WEBU WWW.TRUCKER.CZ

www.bmczech.cz

Vstupujeme na trh jako perspektivní internetové médium, které svou
všestranností a především odborností oslovuje příznivce všech
odvětví automobilové techniky. Předpokladem pro kvalitní obsah
webu je tým redaktorů a testovacích jezdců, kteří automobily nejen
dobře ovládají, ale rozumí i jejich technice, a hlavně o nich umějí psát.
Na stránkách www.automobilrevue.cz (včetně prolinku z www.trucker.
cz a www.trucker.sk) najdete informace a testy osobní automobilů,
nákladních vozidel i autobusů. Vedle popisu současné nejmodernější
automobilové techniky zde ale najdete i pohled do minulosti.
Ve světě médií nejsme žádnými nováčky. Již 25 let vydáváme odborný časopis Doprava a silnice, 20 let nejprodávanější titul z oblasti nákladní dopravy Trucker a 19 let
časopis Automobil revue s více než šedesátiletou tradicí. Všechny naše časopisy si
získaly oblibu tisíců čtenářů v Česku i na Slovensku. Obsah portálu volně navazuje
na tištěné časopisy a dává tím nový prostor pro oslovení koncového zákazníka.
Přidejte se ke skupině spokojených klientů a využijte všech výhod, které internetový
portál nabízí. Individuální řešení vašich reklamních kampaní je pro nás samozřejmostí, pokud máte své představy o tom, jak by měla Vaše prezentace vypadat a nenajdete
ji v portfoliu služeb, neváhejte kontaktovat náš obchodní tým. Vyjdeme Vám vstříc.

BANNERY (ceny jsou v Kč bez DPH)
Cena za 1 měsíc
Typ banneru

Formát

Leaderboard

V sekci
Truck/Bus

Na hlavní straně
+ celý web

970 x 100

25 000

40 000

Rectangel

300 x 300

20 000

35 000

Skyscraper

120 x 600

17 000

28 000

Banner

libovolný formát s max. šířkou 600 px a výškou max. 100 px

9 000

16 000

PR ČLÁNEK
• 28 dní umístění v sekci „Truck/bus“ poté přechází do archivu
• až 10 fotografií, max. 600x600 px/*.jpg
• nadpis max. 45 znaků
• perex max. 450 znaků, zobrazuje se 150 znaků v upoutávce
• text max. 3000 znaků
• formát textu /*.doc, *.txt
• adresa hypertextového odkazu
cena: 25 000 Kč +
bonus

BONUS
• partner rubriky na dobu 2 měsíců (logo v rubrice s prolinkem na stránky firmy)
• zařazení PR článku do newsletteru

PODKLADY
• kreativy v bitmapovém formátu (*.gif, *.png, *.jpg)
• flash animace /*.swf
• max. velikost banneru 50 kB

Pro čtenáře tvoříme tituly,
pro vaše podnikání příležitosti

Další obchodní možnosti...
Technický týdeník

20

23. října 2018

www.techtydenik.cz  Ročník LXVI  Již 66 let jsme důstojným partnerem českého průmyslu

Cena
inzerce:

formát
297 x 420 mm

VYCHÁZÍ OD ROKU 1957

1/1 strany

69 500 Kč

ASTON MARTIN VANTAGE

1/2 strany
FAKUMA letos přilákala
rekordní počet vystavovatelů

Objevte Váš recept na úspěch.

„Navzdory rostoucí internacionalitě a velikosti veletrhu, na které jsme hrdí, mají u nás všichni
vystavovatelé a návštěvníci ideální podmínky k přátelským osobním setkáním, navazování
spolupráce, uzavírání obchodů a výměně informací o současném stavu techniky,“ uvedla při
zahájení veletrhu Fakuma, konaného v německém Friedrichshafenu, Bettina Schallová, výkonná
ředitelka společnosti Schall-Gruppe, která veletrh organizuje.

www.k2.cz

36 500 Kč

Fakuma letos opět přilákala rekordní počet vystavovatelů – ve Friedrichshafenu se jich představilo přes 1 900.
„V průběhu let se analogicky k technologickému vývoji a rozvoji trhu proměnila i nabídka inovativních produktů
a řešení v oblasti průmyslového zpracování plastů. Zejména z technologického hlediska se v posledních letech
mnohé změnilo,“ zdůraznila Bettina
Schallová.

www.bibus.cz

'0<&+$'/$$Í(53$'/$

NEJČISTŠÍ
ZÁKLADOVÝ
OLEJ NA SVĚTĚ

AKTUÁLNÍ TÉMATA
Již před třemi lety byl žhavým tématem Fakumy Průmysl 4.0 – tedy digita-

25 500 Kč
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19 500 Kč

HISTORIE

l Muzeum LeMay
l Austin Motor
l Tatra 77

PŘÍPRAVA NOVÝCH
OBCHODNÍCH MODELŮ
Globalizace, digitalizace a stále vzácnější zdroje jsou naléhavé problémy,
kterým nyní musí plastikářský průmysl čelit. V některých případech proto z výše uvedených důvodů dochází
i k odmítání obchodů, a tedy k oslabování obchodních vazeb. V jiných případech se je daří udržovat jen díky cíleným daňovým pobídkám.
„Export je pro německý strojírenský
průmysl stejně důležitý jako import
z celého světa,“ upozornila Sandra
Füllsacková. „Volný pohyb zboží a otevřené a spolehlivé dopravní cesty jsou
proto pro německé strojírenství životně důležité. Evropa by se proto měla
snažit, aby díky své politické váze přispěla k zachování této svobody,“ dodala Sandra Füllsacková. /pj/

100 LET ČESKÉHO PRŮMYSLU V SAMOSTATNÉM STÁTĚ

Okupace Československa Německou říší dne 15. března 1939 znamenala zásadní zásah do struktury
a fungování tuzemského průmyslu. Bezprostředně po obsazení země
a vzniku samostatného Slovenského
státu začali Němci zavádět nucenou
správu klíčových podniků, v jejímž
rámci docházelo ke slučování některých podniků. Vznikly též ústřední svazy průmyslu, obchodu, řeme-

21–25 / TÉMA ČÍSLA:
OZVĚNY MSV BRNO

ISSN 0040-1064
2 0

9

770040

106000

sel a dopravy, které de facto znamenaly zavedení plánované ekonomiky. Tyto svazy výrobním závodům
určovaly například objemy produkce nebo příděly surovin. Nacisté velmi rychle dosáhli plné kontroly nad
výrobou nejdůležitějších zbrojních
podniků (Škodovy závody, Zbrojovka, Poldi či Vítkovické železárny)
a plně je podřídili svým válečným
potřebám. Vliv Němců však nebyl

jen silový, ale i investiční, neboť
německá kapitálová účast se v československých podnicích za dobu
okupace zvětšila více než desetkrát.
Začněme osudy plzeňské Škodovky. Ta se záhy po okupaci stala součástí závodů Hermanna Göringa
(Reichswerke AG für Erzbergbau und
Eisenhütten „Hermann Göring“).

formát
210 x 297 mm
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115 000 Kč
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65 000 Kč
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49 000 Kč
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35 000 Kč

PRVNÍ JÍZDA SE
ŠPANĚLSKÝM OBREM

NEPŘEHLÉDNĚTE
l BMW X7
l RAM 1500
l Hyundai Kona Electric

Český průmysl za 2. světové války

www.petro-canada.cz

49,90 Kč / 2,59 €

www.automobilrevue.cz

Cena
inzerce:

pozitivní. Aktuální údaje však naznačují spíše konsolidaci trhu.

sl nachází v historicky nebývale dobré kondici. Rok 2017 byl mimořádně
úspěšný: objem zakázek vzrostl o 17 %.
V Německu se loni podle Sandry Füllsackové zvýšil celkový obrat výrobců
vstřikovacích strojů o 13 %.
Sandra Füllsacková si v této souvislosti postěžovala na nedostatek pracovní síly a výrobního materiálu, který se nemalou měrou podílí na dlouhých dodacích lhůtách, které tak
momentálně způsobují odvětví největší problémy. Prognózy pro letošek
jsou však s přihlédnutím k dosavadnímu průběhu roku a díky vysokému
obejmu nových zakázek stále mírně

lizace a integrace jednotlivých výrobních procesů. „Tato aktuální technologická témata, která určují další průmyslový vývoj a jsou pro vystavovatele
silnými impulsy, jistě i na naší straně
povedou k novým úvahám o veletržní koncepci,“ uvedla dále Bettina
Schallová.
„Výroba vstřikovacích a gumárenských strojů v posledních osmi letech
neustále rostla,“ zdůraznila Sandra
Füllsacková, ředitelka společnosti
Motan Holding a předsedkyně poradního výboru veletrhu Fakuma. S celosvětovým objemem produkce kolem
37 miliard eur se plastikářský průmy-

1/3 strany

62. ROČNÍK

V NOVÉM STYLU

Superior Clamping and Gripping

VERO-S upínací systém
nulového bodu.

11/2018

1918

2018

SEAT TARRACO

ŠESTIVÁLCE SUBARU

Pokračování na str. 3

30 let unikátních boxerů

TECHNICKÝ TÝDENÍK

AUTOMOBIL

Časopis s 65letou tradicí se zaměřením na průmyslovou praxi. Nosnými tématy jsou strojírenství, včetně softwarové podpory od návrhu po
finální produkt, řídící a automatizační systémy, výroba a zpracování
plastů, energetika a distribuční sítě, teplárenství. Tradičně se rovněž
věnuje výzkumu a vývoji na odborných technických školách všech
stupňů a ve specializovaných výzkumných centrech. Vedle tištěné
verze nabízíme i internetovou mutaci, ve které naleznete nejnovější
informace ze světa techniky a další samostatné rubriky.
Náklad:
9 000 výtisků
Vychází: 1x za 14 dní

Vychází již od roku 1957. Obsah časopisu je zaměřen na představování nových automobilů, osobních i užitkových, jejich testy, nové trendy
v konstrukci a designu a na techniku v motoristickém sportu. O tradici titulu dbá tým odborníků, v čele s šéfredaktorem Tomem Hyanem,
který jako jediný zastupuje českou republiku v evropských komisích
pro volby Vozu roku a Motoru roku. Podle oficiálních průzkumů patří
časopis Automobil revue mezi 4 nejčtenější motoristické tituly na
českém trhu.
Náklad:
27 000 výtisků
Vychází: 1x za měsíc

Stavební tituly
JEDINÉ ORIGINÁLNÍ BYDLENÍ NA ČESKÉM TRHU
Č Í S LO 10 / Ř Í J E N 2018

79,9 0 Kč / 4,19 €

ROČNÍK X XII

Ŏ VYCHÁZÍ UŽ OD ROKU 1979!

PODZIM 2018 ČTVRTLETNÍK ČASOPISU MODERNÍ BYT

49 Kč / 1,99 €

PODZIM 2018 ČTVRTLETNÍK ČASOPISU MODERNÍ BYT

49 Kč / 1,99 €

ǽ

LISTOPAD 2018 54,99 Kč / 2,69 €

INTIMITA
ŠATNY

Z POSTELE
DO POSTELE

KUCHYŇ

KOUPELNOVÉ
OUTFITY

PŘEDPLA
TN
JAKO É

UKÁZNĚNÉ ÚLOŽNÉ
PROSTORY

VÁNOČN
DÁREK Í

KROK ZA KROKEM

POUZE

Koupelny
pro tři
generace

JAK SE BYDLÍ
V SÃO PAULU

TRENDY
V UKLÁDÁNÍ

49 Kč

NEJMODERNĚJŠÍ
CHLADNIČKY

POUZE

49 Kč

VE SLUŽBÁCH
HYGIENY

Koupelna
s atmosférou
wellness
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www.modernibyt.cz

CHYTRÝCH
VYSAVAČŮ

DOSTUPNÉ LÉČIVKY
V KVĚTINÁČI

HORKÝ NÁPOJ
PRO LEPŠÍ POCIT

Kuchyňský nábytek
očima odborníků

ZVLÁŠTNÍ KOUZLO
ŽIVÉHO OHNĚ

INDIA MAHDAVI MILUJE RŮŽOVOU

MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM VAN

STOHOVÁNÍ À LA ALVAR AALTO

www.modernibyt.cz

PRŮVODCE VARNÝM NÁDOBÍM
www.modernibyt.cz

Klientské tituly
3
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SVĚT PLNÝ ENERGIE

PODZIM 2018, 18. ROČNÍK
CENA 45 KČ

Magazín
Roste zájem o střednědobý pronájem vozidel

Czech Truck Prix
Most ovládly závodní tahače

#6
2018

 LÉTO 2018

ROZHOVOR:
6

Počkáme, až konkurenci
dojde dech

ROČNÍK VII

TECHNOLOGIE:

Už více než sci-ﬁ:
okna začínají vyrábět
energii

 7 ROZHOVOR:
Jak se zatápí květinám

INFORMACE,
ZPRAVODAJSTVÍ,
ROZHOVORY A ZAJÍMAVOSTI
ZE SVĚTA PLNÉHO ENERGIE

GOOD NEWS
5/2018

Rotary International –– Distrikt 2240
Česká republika a Slovenská republika
www.rotary2240.org

Nečekaná sázka na „slunce v láhvi“

Ani sto aut nestačilo
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NOVÉ ZDROJE Soukromé ﬁrmy i jednotlivci se odvažují sázet na jadernou fúzi.

I

ti, kdo o jaderné fúzi mnoho nevědí, s velkou
pravděpodobností znají vousatý vtip, podle
kterého jaderné fúze vždy byla, je a bude
vzdálena pouhých 20 let od praxe. Tento teoreticky extrémně bohatý a také čistý zdroj
energie, který mimo jiné „pohání“ všechny
hvězdy ve vesmíru, se lidstvo pokouší prakticky ovládnout bez úspěchu zhruba tři čtvrtě století, průlom se ale stále ještě nedostavil.
Přesto v poslední době tento obor přitahuje
investory, kteří smyslem pro humor a lehkovážným rozhazováním peněz neprosluli, jako
jsou velké ropné společnosti. Proč? Zdá se, že
v několika klíčových oborech se technický vývoj posunul natolik, že staré překážky se daří
překonávat. Před výzkumníky a konstruktéry
tak snad stojí reálná možnost zkoumat nové
cesty k vytvoření Slunce na Zemi.
Zatím se zdá, že výhody ve větší míře dokáží využívat malé a flexibilní soukromé společnosti než státy financované výzkumné subjekty,
byť třeba výsledky, na kterých stojí, pocházejí
z akademického prostředí. Možná je to dáno tím,
jak dnes vypadá podpora vědy a výzkumu ve státním
sektoru, která podobným riskantním projektům
nepřeje, možná hrají větší roli jiné faktory. V každém případě se na některé příklady nových „fúzních
podnikatelů“ pojďme podívat.

○ Pohled do nitra tokamaku, v tomto případě
menšího stroje ve švýcarském ústavu EPFL.

Za peníze z ropy
Začněme u jedné na pohled velmi překvapivé
letošní zprávy: italský ropný gigant ENI investoval
50 milionů eur do start-upu Commonwealth Fusion Systems (CFS), který vznikl na slavné americké technické univerzitě MIT. Společnost CFS
je přitom mladý spin-off, který se zrodil v laboratoři fúzní fyziky na univerzitě MIT, a zatím za sebou nemá prakticky žádné výsledky.
Myšlenka uzrála zhruba před dvěma lety,
firma vznikla krátce poté a její dnešní plány
říkají, že by mohla během 15 let postavit fúzní reaktor řádově se zhruba 100MW výkonem. Klíčové výsledky by měla představit
během tří let. Není to tak nesmyslný slib, jak
by se mohlo zdát: kupodivu jde totiž o poměrně
konzervativní projekt, který využívá nejlépe
prošlapané cesty k fúzi – tokamaku.

JADERNÁ FÚZE
MÁ PRAKTICKY
NEOMEZENÝ
POTENCIÁL

Více o tomto zajímavém tématu si můžete přečíst
na stranách 4 a 5.
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Jak Čína obří baterií trumfne Teslu
taví
ta
ví b
baterie
aterie s rekordn
rekordní
ní kapacitou 800 MWh, která nemá na ssvětě
větě
vě
tě o
obdoby.
bd
bd
SKLADOVÁNÍ ELEKTŘINY Na východě Číny se sstaví

V

Jižní Austrálii v současné době probíhá
malý souboj miliardářů. V této části
Austrálie už stojí
v tuto chvíli stále
největší baterie světa, kterou postavila Elonem Muskem
vedená firma Tesla. Úložiště s kapacitou
129 MWh a maximálním výkonem 100
MW plní (a podle prvních zpráv úspěšně)
roli zálohy v přenosové soustavě, která
se v posledních letech potýkala s častými
potížemi a také poměrně častými výpadky dodávek zákazníkům (včetně jednoho
dlouhého black-outu, který zanechal
ve veřejnosti „silný dojem“). Laikům to
můžeme přiblížit tak, že tato baterie dokáže dodávat zhruba 80 minut o něco

menší výkon než třeba plzeňská teplárárna. Jednotlivé bloky uhelných tepláren
ren
mívají zhruba výkon dvojnásobný.
Musk dokázal i tak nudnému přededmětu, jako je stavba obří baterie, dodat
dat
notnou dávku zajímavosti (viz box), a tak
ak
zpráva o stavbě oběhla svět. Méně už se
ví, že Muskovi prvenství dlouho nevydrží ani v globálním, ani v lokálním měřítku. Ve stejném australském státě chce
Teslu překonat britský miliardář Sanjeev
Gupta s baterií o výkonu 120 MW a kapacitě 140 MWh. Gupta ovšem velmi
pravděpodobně nebude první, kdo
Muska překoná. V Jižní Koreji, kde sídlí
velké společnosti, silné v oboru výroby
baterií (LG i Samsung), by se pak mělo
v brzké době spustit úložiště s maximálním výkonem 150 MW.

Kdo má větší baterii?

Kapacita
129 MWh

Výkon
100 MW

Baterie v Jižní Austrálii

Kapacita
800 MWh

Výkon
200 MW

A ani jedno z těchto prvenství by nemělo
mě
ě vydržet dlouho. Letos či příští rok
by
y měla být spuštěna baterie, se kterou
žád
d z nich nesnese srovnání. U města
žádná
Ta-lien
Ta
aana východním pobřeží Číny by
totiž
tot
to
t mělo začít fungovat obří zařízení
s maximálním výkonem 200 MW a celkovou kapacitou 800 MWh. Podrobný
harmonogram stavby není veřejně k dispozici. Čína je podstatně méně otevřené
prostředí, ale na místě už byli zahraniční
návštěvníci a je zcela jasné, že stavba
pokračuje.

Baterie u Ta-Lien

○ Srovnání zatím největší fungující baterie na světě v Jižní Austrálii a plánované
baterie v Číně. Čínská baterie má sice jen o polovinu větší výkon, ale udrží zhruba
šestkrát více energie. V případě black-outu by dokázalo budované úložiště dodávat
elektřinu domácnostem (pouze jim) ve 100tisícovém městě zhruba dva dny.

Tak trochu jiná
Čínský projekt je zajímavý nejen svými rozměry. Měla by to být demonstrace
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www.svetplnyenergie.cz 

Mladí rotují
po celém světě

MAZDA VISION COUPÉ

GORO CESTOPIS OKINAWA UFO VS. ŽIŽKOVSKÁ VĚŽ PRAŽSKÉ PODZEMÍ
TRADIČNÍ JAPONSKÉ SPORTY PERLY KAMAKURA A MUROMAČI SKY-X

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA INZERTNÍ PODKLADY
PDF DLE NORMY PDF/X-1A NEBO PDF VERZE 1.3. (KOMPATIBILITA ACROBAT 4.0)
Dokument musí být vytvořen přepočítáním postscriptového souboru Adobe Distillerem, tiskem do PDF, exportem
(např. z Adobe InDesignu, Illustratoru), ale jen za podmínek dodržení normy PDF/X-1a nebo verze 1.3. Dále musí (pokud je
inzerce na čistý formát) obsahovat minimálně 5 mm spadávky, ořezové značky nejméně 4 mm od čistého formátu.
PDF soubor nesmí obsahovat objekty v RGB barevném prostoru a přímé barvy, vložené ICC profily, OPI informace.
DALŠÍ FORMÁTY DLE DOHODY
Pro kontrolu barevnosti je vhodné dodat barevný vzor, který je vytvořen podle standardu ISO 12647-2:2013 (FOGRA51).
V případě nedodržení standardu ISO 12647-2:2013 nepřebíráme garanci za požadovanou barevnost. V případě nedodání
barevného vzoru nepřebíráme garanci za požadovanou barevnost a za chyby vzniklé při zpracování inzerátu.
Doporučujeme používat pro barevný převod použitých bitmapových souborů z různých barevných prostorů do barevného
prostoru CMYK profily tiskového standardu ISO 12647-2:2013 (PSO Coated v3 FOGRA51). Tento standard je používán při
vytváření obsahu periodika, k vytváření certifikovaného nátisku a k tisku. Při použití jiných ICC profilů nebo jiné metody
převodu do CMYK nepřebíráme garanci za požadovanou barevnost.
DTP studio, Business Media CZ, tel.: 225 351 156, e-mail: dtp@bmczech.cz

Inzerci do DaS zasílejte na adresu:
petr.pucelik@bmczech.cz

Inzerci do Truckera zasílejte na adresu:
zmares@upcmail.cz

VŠEOBECNÉ PODMíNKY

POZNÁMKA

1. Platební podmínky
Inzeráty jsou zadavateli fakturovány do sedmi dnů po zveřejnění inzerátu. Faktura je zasílána s dokladovaným výtiskem a je splatná do 14 dnů, není-li smluvně dohodnuto
jinak. V případě, že je zadavatel v prodlení s placením
faktury, je povinen uhradit penále ve výši 0,1 % za každý
den prodlení. Vydavatel si vyhrazuje právo požadovat
zálohovou platbu předem v případě opakované platební
nekázně zadavatele.
2. Plnění zakázky
Zadavatel má nárok na slevu v případě, že vinou vydavatele došlo k otištění inzerátu neodpovídajícího odsouhlasené podobě. Zadavatel má právo na reklamaci odlišné
barevnosti inzerátu v případě, že spolu s dodaným
inzerátem dodá barevný nátisk a podklady odpovídající
technickým podmínkám vydavatele.
V případě, že zadavatel nedodá v termínu uzávěrky podklady pro tvorbu inzerátu v dostatečné kvalitě, budou
použity podklady, které byly zadavatelem dodány, a to
bez nároku na reklamaci kvality otištění. U opakované
inzerce musí být jakékoli změny v inzerátu oznámeny
písemně, a to nejpozději v den uzávěrky inzerce. V případě, že nebudou dodány změny nebo nové podklady,
bude inzerát zveřejněn ve stejné podobě jako v předchozím vydání.

Všechny ceny jsou v Kč bez DPH.
Všechny ceny obsahují standardní grafické zpracování.
Inzeráty zveřejněné v časopisech Trucker a DaS se sčítají.

STORNO POPLATKY
Níže uvedené storno poplatky se účtují v časopisech DaS
a Trucker. Storno je nutno zaslat písemně. V případě stornování inzerátů z celoroční objednávky budou doúčtovány
slevy, na které zákazník ztratí nárok.
40–18 prac. dnů před vydáním

50 %

17–13 prac. dnů před vydáním

75 %

12–0 prac. dnů před vydáním

100 %

PŘÍPLATKY
Umístění dle požadavků

10 %

Atypický formát

10 %

Formáty menší než 1/1 na spad

10 %

KONTAKTY
VYDAVATEL:
Business Media CZ s. r. o., Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5
telefon: +420 225 351 410, +420 225 351417
www.trucker.cz
Vedoucí inzerce:

Prodej inzerce v ČR:

Sandra Křížová
tel.: +420 225 351 410
mobil: +420 602 297 870
e-mail:
sandra.krizova@bmczech.cz

Lenka Šimáčková
tel.: +420 225 351 417
mobil: +420 724 145 463
e-mail:
lenka.simackova@bmczech.cz

Prodej inzerce v SR:

Asistentka inzerce:

Zdena Ochabová
mobil: +421 905 209 988
e-mail:
zdena.ochabova@bmczech.cz

Zuzana Zítková
telefon: +420 225 351 604
e-mail:
zuzana.zitkova@bmczech.cz

Šéfeditor DaS, Trucker:

Šéfredaktor Trucker:

Jiří Štěpánek
tel.: +420 225 351 501
mobil: +420 602 325 153
e-mail:
jiri.stepanek@bmczech.cz

Ing. Milan Olšanský
mobil: +420 602 505 085
e-mail:
milan.olsansky@bmczech.cz

